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São BernardoBaile da AMA-ABCA Banda Tropicaliente anima o baile da Associação dosMetalúrgicos Aposentados do ABC que acontece amanhã,das 18h30 às 23h30, na Sede do Sindicato. Rua JoãoBasso, 231, Centro. Fone 4127-2588. Preços populares.Com sua voz aveludada, agrande cantora interpretamúsicas de diversas fasesde sua carreira. Amanhã, às19h30, no Parque Munici-pal Eng. Salvador Arena.Avenida Caminho do Mar,2.980, Rudge Ramos. Fone4368-1246. Entrada livre.Domingo, às 15h, noCenforpe. Grátis (ingressosdisponíveis uma hora antes,na bilheteria).Célia convida Rumos Cinema e VídeoCiclo de documentários nacionais, feitos porimportantes diretores e abordando temas polêmicosAmanhã, às 20h.O Rei está  nuO que para muitos édesgraça, para JucaChaves é materialde trabalho. Nesteespetáculo, elebrinca com a situaçãopolítica atual comirreverência e humor.Hoje e amanhã, às21 h. Teatro ElisRegina. Avenida JoãoFirmino, 900, bairroAssunção. Fone4351-3479.Ingressos a R$ 30,00e R$ 15,00
Elas cantam elesAlguns dos maiores poetas e compositores brasileirossão homenageados por quarteto vocal feminino. Hoje,às 21h, e amanhã, às 20h. Teatro Cacilda Becker, noPaço. Fone 4348-1081. Grátis (ingressos disponíveisuma hora antes, na bilheteria).Quando estou sozinhoAventuras de duas crianças que, na ausência de adultos,ficam às voltas com os perigos surgidos em suaprópria casa. Amanhã e domingo às 17h30. TeatroElis Regina (endereço e telefone acima). Ingressos aR$ 10,00 e R$ 5,00.Prisioneiro dagrade de ferro -Auto-retratos -Um ano antes daderrubada doCarandiru, presosfilmam seu dia-a-dia.Teatro Abílio Pereirade Almeida. PraçaCônego LázaroEquini, 240, BaetaNeves. Fone4125-0582. Grátis(ingressosdisponíveis umahora antes, nabilheteria).Santo André Revolução naAmérica doSul - Importantepeça de teatro deAugusto Boal,mostra o Brasil dehoje usando a co-média como ins-trumento de re-flexão. Amanhã às 20h e domingo às 19h. Fundação dasArtes. Rua Visconde de Inhaúma, 730, Vila Gerti. Fone4238-3030. Ingressos a R$ 12,00 e R$ 6,00.Avaros - Um estudo barato sobre a mão devaquicePeça conta a trajetória de três mãos-de-vaca em busca doacúmulo desesperado de riquezas. Amanhã e domingo às21h. Teatro Conchita de Moraes. Praça Rui Barbosa, San-ta Terezinha. Fone 4996-2164. Entrada gratuita.São CaetanoOrpheusEspetáculo que alterna dança, música, objetos e marione-tes, resultando numa performance visualmente radianteatravés de música ao vivo. Amanhã, 20h.Teatro do Sesc. Avenida Tamarutaca, 302, Vila Alice.Fone 4469-1200. Ingressos de R$ 5,00 a R$ 14,00.MauáO vale encantadoMusical infantil montado por crianças e adolescentes de 4a 15 anos. Habitantes do vale encantando saem em buscade uma fada sequestrada. Domingo, às 15h e 19h. TeatroMunicipal, no Paço. Fones 4555-0086 e 4513-8224.Ingressos a R$ 4,00.

Santos eSão Pau-lo, líder evice-líder do campeonato,fazem domingo, na VilaBelmiro, o clássico quedefine quem é o melhorno Paulistão.Os dois times joga-ram ontem à noitepela 12ª rodada.O Peixe confioutanto em seu tacoque colocou o timereserva contra o fracoRio Branco.Já o Tricolor pre-feriu se garantir ejogou completocontra o mediano Guara-tinguetá, no Morumbi.Palmeiras e Corin-thians estão na mes-ma situação, só que naposição inversa dos líde-res.As duas equipes vêmde resultados ruinsno meio da semana e têmobrigação de vencer nodomingo se quiserem con-tinuar brigando pelaclassificação.O Verdão estámais tranquilo.Joga em casacontra um Ju-ventus que corre o riscode cair.Já o Timão temum compromissomais difícil. Vaipara o interior enfrentaro Bragantino, que estáem sexto lugar no torneioe quer se classificar.A Justiça argentinadecidiu que os clu-bes e a  CBF de lá são res-ponsáveis pelos danossofridos por torcedoresem atos de violência nosestádios e imediações.Decisão idêntica deviaser imediatamente adota-da no Brasil.


